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গণতন্ত্র ও সংসদে অংশগ্রহদণর ব্যাপাদর 

হুকমু – শায়খ নাসসর আল ফাহে 

শাইখ নাসসর ইব ন হামে আল-ফাহাে (ফাক্কাল্লাহু আশরাহ) -দক সিদেস করা 

হদয়সিল গণতদন্ত্রর অর্থ কী? শূরা এব্ং গণতদন্ত্রর মদযয পার্থকয কী? এব্ং সংসদে 

অংশগ্রহদণর ক্ষেদে কী হুকুম? 

শাইখ (ফাক্কাল্লাহু আশরাহ) -এর িব্াব্: গণতন্ত্র হল িনগদণর শাসন। যার অর্থ 

হল আইন প্রণয়ন এব্ং হালাল-হারাম সনযথারদণর অসযকার িনগদণর। ইসা (আ) 

-এর িদের আদগ প্রাচীন গ্রীদস এর অসিত্ব সিল। ইংদরি এব্ং ফরাসী সব্প্লদব্র 

সময় ক্ষর্দক এ যারণা আদরা সব্কসশত হদত হদত আিদকর অব্স্থায় ক্ষপৌদিদি। 

এসি সনিথলা কুফর, সব্যান ক্ষেয়ার অসযকার একমাে আল্লাহ তা’আলার, যার ক্ষকান 

শরীক ক্ষনই। ক্ষযমনিা সতসন ব্দলন, 

ًداو احا  َاَلا يُْشِرُك ِِف ُحْكِمِه أ

“হুকুম ক্ষেয়ার ক্ষেদে সতসন কাউদক সনদির সাদর্ শরীক কদরন না” [সূরা কাহাফ: 

২৬] 

সব্দয় এব্ং ব্যাসিচাদরর মদযয যত পার্থকয, শূরা এব্ং গণতদন্ত্রর মদযয পার্থকয তার 

ক্ষচদয়ও ক্ষব্সশ। এব্ং ক্ষসগুদলা কদয়কসি সেক ক্ষর্দক: 

১. শূরা শুযু ইিসতহাসে সব্ষদয়র ক্ষেদে হদত পাদর, ক্ষযগুদলার ব্যাপাদর স্পষ্ট ক্ষকান 

নস পাওয়া যায় না। সকন্তু ক্ষয সব্যানগুদলা সুস্পষ্ট, ক্ষসগুদলার ব্যাপাদর ক্ষকান শূরা 

ক্ষনই। অর্চ গণতদন্ত্রর ক্ষেদে এরকম ক্ষকান শতথ ক্ষনই। 
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২. শূরা হল “আহলুল-হাল ওয়াল-আকে” এর মযয ক্ষর্দক যারা ইহসান, ইখলাস 

এব্ং দ্বীনোসরতার ব্যাপাদর সুপ্রসসদ্ধ, ক্ষসইসব্ সাসলহ ব্ান্দার িনয। অর্চ 

গণতদন্ত্রর ক্ষেদে সংসে হল এমন সকিু ক্ষলাকদের িনয যাদেরদক িনগণ সনব্থাসচত 

কদর সনদিদের ক্ষখয়ালখুসশ ও কামনা অনুু্যায়ী, সনদিদের স্বার্থ পূরদণর িনয, 

এমনসক তারা যসে সমাদির সব্থসনকৃষ্টও হয়। 

৩. শূরার রায় ক্ষয সব্থো সসিক হয়, তা নয়। তাই যসে সতসন উত্তম সব্কল্প পান, 

অর্ব্া মানয না করায় কলযাণ আদি ব্দল মদন কদরন তাহদল শূরার রায় মানদত 

নযায়ব্ান শাসক ব্াযয নন। অর্চ গণতদন্ত্রর ক্ষেদে তা ব্যাপারিা সব্পরীত। গণতদন্ত্র 

ক্ষয রায় আসদব্ ক্ষসিাই মানদত হদব্। 

৪. শূরাদত এমন ক্ষকান সসদ্ধান্ত ও আইন সনদয় আসা হয় না, যা িনগদণর উপর 

চাসপদয় ক্ষেয়া হয়। অর্চ গণতন্ত্র সসদ্ধান্ত ক্ষিার কদর চাসপদয় ক্ষেয়া হয়। 

এসব্ পার্থকয িাড়াও, গণতন্ত্র এব্ং শূরার মদযয আরও ক্ষব্শ সকিু পার্থকয আদি। 

এই ইসুযদত ক্ষব্শ সকিু িাদলা ব্ই আদি, ক্ষসগুদলা পড়দল ব্যাপারগুদলা আদরা স্পষ্ট 

হদব্। 

এব্ং সব্সিন্ন সেক ক্ষর্দক সংসদে অংশগ্রহণ করা মারাত্মক মুনকার (মন্দ), ক্ষব্শ 

কদয়কসি সেক ক্ষর্দক – 

১. িনগদণর আইনদক স্বীকৃসত ক্ষেয়া। সংসে হল একসি সব্যানসিা, যা আইন 

প্রণয়ণ কদর। তাই এদত অংশগ্রহণ করার অর্থ হল, ক্ষয সংসদে অংশগ্রহণ করদি 

ক্ষস আল্লাহর ব্যাতীত অপর সব্যানোতার স্বীকৃসত সেদে, যা সুস্পষ্ট কুফর। এমনসক 

ইসলামপন্থীরাও যসে সংসদে সংখযাগসরষ্ঠ হয়, এব্ং সংসব্যানদক ইসলামসম্মত 

কদর, তব্ুও ক্ষসিা আল্লাহর সব্যান, আল্লাহর আইদনর শাসন ব্দল সব্দব্সচত হদব্ 

না। ব্রং এিা িনগদন শাসন সহদসদব্ই সব্দব্সচত হদব্। কারণ এিা করা হদয়দি 

িনগদণর ইদে অনুযায়ী, আল্লাহর সনদেথশ অনুযায়ী না। তাই যখন সংসে সেসয 
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পসরব্তথন হয়, তখন আইনও ব্েদল যায়। সুতরাং এসি কখদনাই শরীয়াহর শাসন 

না। 

    শরীয়াহ ব্াযয কদর, সনয়ন্ত্রন কদর, শতথহীন শাসন কদর। যারা এদক অস্বীকার 

কদর তাদেরদক তরব্ারী দ্বারা আঘাত কদর আিাকুুঁদড় সনদেপ কদর, আর এ 

কাদির আদগ আমরা পে-সব্পদের ক্ষিাি গুনদত ব্সস না। 

২. এিাড়াও সংসদে অংশগ্রহণকারী প্রদতযকদক সংসব্যানদক সম্মান করার শপর্ 

করদত হয়, ক্ষয সংসব্যানসি মূলত কুফর িাড়া সকিুই নয়। এিাড়াও এর মদযয রদয়দি 

আদরা অদনক মুকাফসফরাত, আর এই সংসব্যানদক সম্মান করাও কুফর। তাহদল 

কীিাদব্ আপসন এই সংসব্যাদনর ওপর শপর্ কদরন? কীিাদব্ এ সংসব্যানদক 

সম্মান ও ব্ািব্ায়দনর শপর্ কদরন! 

৩. যাদেরদক ইসলামপন্থী ব্লা হয় তারা সংসদে যাব্ার িনয দ্বীদনর অদনক সব্ষদয়র 

ব্যাপাদর িাড় ক্ষেয়, সেদয় আসদি। সকন্তু সংসদে যাব্ার িনয দ্বীদনর ব্যাপাদর যা সকি ু

তারা িাড় সেদয়দি তার িগ্াংশও তারা অিথন করদত পাদরসন। ব্তথমান অব্স্থা 

ক্ষখয়াল করদলই আপনারা তা িাদলা কদরই ব্ুঝদব্ন। 

শাইখ আহমাে শাসকর (রহ) তার উমোতুল তাফসীদর আল্লাহর ব্াণী, “এব্ং 

পরামশথ কদরা তাদের সাদর্” [আলী ইমরান: ১৫৯] এর আদলাচনায় খুব্ সুন্দর 

িাদব্ শূরার সাদর্ গণতদন্ত্রর তুলনা কদর ক্ষেসখদয়দিন। যারা গণতন্ত্রদক শূরার 

একসি প্রকারদিে ব্দল োসব্ কদর এব্ং সনব্থাচদন অংশগ্রহদণর আহব্ান কদর, 

এখাদন শাইখ আহমাে শাসকর তাদের সুন্দর িব্াব্ সেদয়দিন। তাই আসম 

আপনাদের ব্লদব্া শাইদখর উমোতুল তাফসসর পদড় ক্ষেখুন, কারণ এদত এমন 

কর্া আদি যা স্বণথােদর সলদখ রাখার মত। 


